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Vrsta dokumenta 
 

Izvješće 

Naziv nacrta zakona, drugog propisa ili 
akta 

Nacrt Prijedloga Proračuna Grada Karlovca za 2019.godinu 

Jedinstvena oznaka iz Plana 
donošenja zakona, drugih propisa i 
akata objavljenog na internetskim 
stranicama Grada 

 

 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta Gradonačelnik Grada Karlovca 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti bili uključeni u postupak 
izrade odnosno/ili u rad stručne 
radne skupine za izradu nacrta? 

Upravni odjeli, proračunski korisnici, gradske tvrtke, udruge 
civilnog društva, zajednice, gradske četvrti I mjesni odbori, te 
ostali krajnji korisnici proračuna 

Je li nacrt bio objavljen na 
internetskim stranicama ili 
na drugi odgovarajući način? 
Ako jest, kada je nacrt objavljen, na 
kojoj internetskoj stranici i koliko je 
vremena ostavljeno za savjetovanje? 
Ako nije,zašto? 

  

Iwww.karlovac.hr 

Objavljeno 
25.10.2018. na rok 
do 05.11.2018. 

www.karlovac.hr 

Nije objavljeno na 
drugim web 
stranicama 

 

Neke druge internetske stranice 

 Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitovanja? 

Obrti za čuvanje djece DI-DI. Delfin I Bubamara, predsjednik GČ 
Švarča Berislav Brozović 

Razlozi neprihvaćanja pojedinih 
primjedbi zainteresirane javnosti 
na određene odredbe nacrta 

Prijedlozi ne sadrže prijedloge smanjenja drugih rashoda da bi 
se financirali njihovi prijedlozi, a jedan prijedlog ne sadrži niti 
iznos potrebnih sredstava za realizaciju prijedloga 



  

 

Troškovi provedenog savjetovanja Nema troškova 

 



Pozicija Naziv pozicije
Iznos 

pozicije Povećanje Smanjenje Novi iznos Svrha Predlagatelj Obrazloženje

NOVO Uređenje parkirališta ispred 
groblja Velika Švarča

nije 
predloženo

Za ovaj projekt u 2020. godini planirano je pripremiti 
projektnu dokumentaciju i ishođenje dokumenata za 
gradnju,  a tek nakon toga će biti moguće izvođenje 
radova.

nema prijedloga za 
smanjenje rashoda

Nisu predloženi izvori sredstava za realizaciju ovog 
projekta

NOVO Sufinanciranje službe 
dadilja 0 36.000 36.000

Grad Karlovac je u protekih 6-7 godina u izgradnju i 
rekonstrukciju dječjih vrtića uložio 56 mil. kn, a 
započela je i rekonstrukcija dječjeg vrtića Grabrik 
vrijedna 24 mil. kn. Ukupna ulaganja popeti će se na  80 
mil.kn. Tim ulaganjima povećani su kapaciteti dječjih 
vrtića, podignut standard smještaja djece, te zbog velikih 
ulaganja u vlastite objekte dječjih vrtića nismo u 
mogućnosti osigurati sredstva za sufinanciranje usluga 
dadilja

nema prijedloga za 
smanjenje rashoda

Nisu predloženi izvori sredstava za sufinanciranje 
djelatnosti dadilja

NOVO Sufinanciranje službe 
dadilja 0

1.000 kn po 
djetetu 

mjesečno

nije 
navedeno

Grad Karlovac je u protekih 6-7 godina u izgradnju i 
rekonstrukciju dječjih vrtića uložio 56 mil. kn, a 
započela je i rekonstrukcija dječjeg vrtića Grabrik 
vrijedna 24 mil. kn. Ukupna ulaganja popeti će se na  80 
mil.kn. Tim ulaganjima povećani su kapaciteti dječjih 
vrtića, podignut standard smještaja djece, te zbog velikih 
ulaganja u vlastite objekte dječjih vrtića nismo u 
mogućnosti osigurati sredstva za sufinanciranje usluga 
dadilja

nema prijedloga za 
smanjenje rashoda

Nisu predloženi izvori sredstava za sufinanciranje 
djelatnosti dadilja

NOVO Sufinanciranje službe 
dadilja 0 36.000 36.000

Grad Karlovac je u protekih 6-7 godina u izgradnju i 
rekonstrukciju dječjih vrtića uložio 56 mil. kn, a 
započela je i rekonstrukcija dječjeg vrtića Grabrik 
vrijedna 24 mil. kn. Ukupna ulaganja popeti će se na  80 
mil.kn. Tim ulaganjima povećani su kapaciteti dječjih 
vrtića, podignut standard smještaja djece, te zbog velikih 
ulaganja u vlastite objekte dječjih vrtića nismo u 
mogućnosti osigurati sredstva za sufinanciranje usluga 
dadilja

nema prijedloga za 
smanjenje rashoda

Nisu predloženi izvori sredstava za sufinanciranje 
djelatnosti dadilja

sufinanciranje 
smještaja djece u 

privatnim 
vrtićima

Obrt za uvanje 
djece 

Bubamara 

Otkup zemljišta  i 
uređenje 

parkirališta 
ispred groblja

Predsjednik 
GČ Švarča

sufinanciranje 
smještaja djece 
na čuvanju kod 

dadilja

sufinanciranje 
smještaja djece 
na čuvanju kod 

dadilja

Obrt za 
čuvanje djece 

DI-DI

Obrt za 
čuvanje djece 

Delfin
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